
Druk nr  3917   

 
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
 

IV kadencja 
 
 
 

SPRAWOZDANIE  
KOMISJI KULTURY  I  ŚRODKÓW  PRZEKAZU 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o 
organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (druk nr 3641). 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 Regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierował w dniu 4 stycznia 2005 r. powyższy 

projekt ustawy do Komisji Kultury i Środków Przekazu do pierwszego czytania. 

Komisja po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu tego 

projektu ustawy na posiedzeniach w dniach: 16 lutego i 19 kwietnia 2005 r.  

wnosi : 
 

W y s o k i  S e j m     u c h w a l i ć  r a c z y  z a ł ą c z o n y  p r o j e k t  u s t a w y .  

 
 
Warszawa, dnia 19 kwietnia 2005 r. 
 
                            
 
             Sprawozdawca                                              Przewodniczący Komisji                                       
                                                  
 
          Bogdan Zdrojewski                                               Jerzy Wenderlich 
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Projekt 

19.04.2005 r. 

 

 

 

USTAWA  

z dnia   2005 r. 

 

o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 

 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. 1. Osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i o-
chronie kultury nadaje się odznakę honorową „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”. 

2. Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” nadaje mi-
nister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego. 

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego określi, w drodze rozporządzenia, tryb oraz zasady 
nadawania odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, jej wzór i 
sposób noszenia.”; 

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 7. 1. Osobom wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, 
działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodo-
wego minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego nadaje Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 
zwany dalej „Medalem”.  

2. Medal posiada trzy stopnie: 

1) I stopień - Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 

2) II stopień - Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”, 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 

364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i 
Nr 261, poz. 2598. 
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3) III stopień - Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis”.  

3. Medal nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1) ministrów lub kierowników urzędów centralnych, 

2) rektorów szkół wyższych, 

3) marszałków województw, 

4) wojewodów, 

5) władz statutowych ogólnopolskich organizacji społecznych 
lub stowarzyszeń prowadzących statutową działalność kultu-
ralną, 

6) kierowników placówek dyplomatycznych lub konsularnych 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Medal stopnia wyższego można otrzymać po upływie 5 lat od na-
dania Medalu stopnia bezpośrednio niższego. W przypadkach 
uzasadnionych wybitnymi osiągnięciami kandydata można odstą-
pić od powyższego wymogu. 

5. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór odznaki Medalu, 

2) wzór wniosku o nadanie Medalu oraz wzór legitymacji po-
twierdzającej nadanie Medalu, 

3) sposób noszenia odznaki Medalu 

- z uwzględnieniem stopni Medalu oraz warunków, jakie powinny 
spełniać wnioski o nadanie Medalu.”; 

3) w art. 19 uchyla się ust. 1a. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 




